
PROJEKT 

Uchwała Nr ….. 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia…………………… 

zmieniającą Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 

2016r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.); oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.                        

w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.)Rada Gminy 

Nadarzyn uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r.                   

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                  

i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród , a także wysokości i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Maz.                               

z 16 czerwca 2016 r. poz. 2639 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Nadarzyn,”; 

2)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Nadarzyn,”; 



3) W załączniku do uchwały : 

a) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest  Gmina Nadarzyn,”; 

b) Uchyla się rozdział „VII. Dodatek mieszkaniowy., § 10;” 

c) Rozdział VIII staje się rozdziałem VII, § 11 staje się  § 10  . 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z 14 dni od ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 


